
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 25/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2006: 

 No dia onze de Dezembro de dois mil e seis, pelas dez horas, no edifício dos Paços 

do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu extraordinariamente a Câmara 

Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, 

encontrando-se presentes os Vereadores Adília Maria Prates Candeias, José Justiniano 

Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição 

Charneira, Adilo Oliveira Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PONTO 1 – Alteração aos Protocolos de Delegação de Competências 

celebrados entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia do Concelho; 

PONTO 2 – Aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado 

entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Poceirão; 

PONTO 3 – Grandes Opções do Plano 2007 / 2010 e Orçamento 2007; 

PONTO 4 – Instrumentos de gestão previsional da Palmela Desporto, E.M. para 

o ano de 2007. 

 

 A Sr.ª Presidente cumprimenta o Executivo Camarário, Jornalistas e Técnicos 

Munícipes presentes. 

 A Sr.ª Presidente refere ser esta reunião  uma reunião extraordinária, e como 

tal  não haver lugar ao Período de Antes da Ordem do Dia.   

Faz referência ao facto de dia 12 de Dezembro, passarem trinta anos sobre a 

realização das primeiras eleições autárquicas e a instauração do Poder Local 

Democrático. 
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A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assinalará esta data  

com a realização de um Congresso Extraordinário – Congresso do Poder Local -, que terá 

lugar amanhã com a participação de Autarcas de todo o País, e onde Palmela irá estar 

presente. 

No âmbito destas comemorações a Câmara de Palmela irá desenvolver algumas 

acções, designadamente através do Boletim Municipal, onde se pretende recordar e 

assinalar as transformações profundas que ocorreram neste concelho com o Poder Local 

Democrático. 

Seguidamente, a Sr.ª Presidente dá início à Ordem de Trabalhos. 

 

I – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS  

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PONTO 1 – Alteração aos Protocolos de Delegação de Competências 

celebrados entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia do Concelho: 

 

PROPOSTA N.º 1/GAFOL/25-2006: 

 

«Considerando que: 

Os actuais protocolos de delegação de competências celebrados entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesias foram elaborados e aprovados na vigência da Lei 

42/98, de 06 de Agosto (Lei das Finanças Locais); 

Uma parte das receitas afectas às Juntas de Freguesia no âmbito do Protocolo é 

definida por referência ao Fundo Geral Municipal, previsto nos artigos 10º, 11º e 12º 

daquela lei; 

A proposta de lei de Orçamento de Estado para 2007, aprovada na especialidade na 

Assembleia da República em 30 de Novembro último, altera substancialmente a forma de 

participação das autarquias locais nos impostos do Estado, extinguindo o Fundo Geral 

Municipal, tal como existe actualmente; 

Aquele Fundo constitui actualmente o referencial para o cálculo dos montantes a 

transferir para as Juntas de Freguesia para compensação pelos custos indirectos 

incorridos no exercício das competências delegadas; 

É por conseguinte necessário encontrar um novo referencial para a definição dos 

montantes a transferir para as Juntas de Freguesia para aquele efeito; 
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Propõe-se à Câmara Municipal que delibere submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos e para os efeitos previstos no artigos 66.º, e 53.º, n.º 2, alínea s), 

ambos da Lei 169/99, de 18 de Setembro, a seguinte proposta: 

1. A redacção do n.º 2 dos artigos 9.º, 10.º, 12.º, 10.º, e 12.º respectivamente, dos 

Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia de  Palmela, Pinhal 

Novo, Quinta do Anjo , Poceirão e Marateca, passa a ser a seguinte:  

“A verba global referida no número anterior é fixada em 10% das receitas do município 

provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro Corrente, e distribuída de acordo com os 

seguintes critérios de ponderação:  

a) (...); 

b) (...); 

c) (...); 

d) (...); 

e) (...); 

f) (...).” 

2. A nova redacção agora proposta para os protocolos de delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia entrará em vigor, uma vez aprovada por todos os 

órgãos autárquicos cuja deliberação é necessária, na mesma data em que a Lei do 

Orçamento de Estado para 2007 entre em vigor, se tal se vier a verificar.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta todos os presentes. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o texto da proposta não está perceptível 

designadamente quando menciona “(...) a redacção do n.º 2 do art.º 9.º, 10.º, 12.º, 10.º e 

12.º respectivamente, dos Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia de  Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo, Poceirão e Marateca (...)”. 

A Sr.ª Presidente explica a interpretação que deve ser dada à proposta. Assim, o 

artigo 9.º refere-se ao protocolo com a Junta de Freguesia de Palmela, o artigo 10.º refere-

se ao protocolo com a Junta de Freguesia de Pinhal Novo, o artigo 12.º refere-se ao 

protocolo com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, o artigo 10.º refere-se ao protocolo 

com a Junta de Freguesia de Poceirão e o artigo 12.º refere-se ao protocolo com a Junta 

de Freguesia de Marateca. 

A título de informação a Sr.ª Presidente refere que nos Protocolos existentes se 

fazia  referencia ao Fundo Geral Municipal. Na proposta referem-se o Fundo de Equilíbrio 

Financeiro Corrente, nos termos da proposta de Lei de Orçamento de Estado.  

De acordo com a nova proposta os Fundos Municipais são: o Fundo de Equilíbrio 

Financeiro, o Fundo Social Municipal e uma parcela de IRS. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta.  

 

PONTO 2 – Aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado 

entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Poceirão: 

 

PROPOSTA N.º 2/GAFOL/25-2006: 

 

«Considerando que: 

Através da deliberação de 24 de Abril de 2006, a Câmara Municipal aprovou a 

minuta de protocolo de delegação de competências a celebrar com a Junta de Freguesia 

de Poceirão, mediante autorização da Assembleia Municipal em 9 de Maio de 2006;  

Nos termos do artigo 22.º do supra referido protocolo, encontra-se prevista a 

possibilidade de celebração de Aditamentos ao mesmo, quer no tocante a investimentos 

e/ou actividades não contempladas, quer no que respeite a outros aspectos daqueles cuja 

alteração se afigure oportuna; 

O processo de delegação de competências nas Juntas de Freguesia tem como 

objectivo primordial a garantia da eficácia da actuação autárquica globalmente 

considerada, por forma a permitir o reforço de uma cultura democrática participativa e de 

proximidade, deste modo pretendendo assegurar uma resolução mais célere de problemas 

emergentes; 

A delegação de competências em novas áreas funcionais deve respeitar, no tocante 

ao respectivo exercício e à realização de actividades e investimentos, as regras definidas 

no protocolo;  

 E, que o referido protocolo não contemplou o exercício da competência de recolha 

de objectos volumosos vulgarmente designados por “monos” pela Junta de Freguesia de 

Poceirão; 

Propõe-se, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 53.º, n.º 2, alínea s), 

64.º, n.º 6, alínea c) e 66.º, da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e em conformidade com o preceituado no artigo 15.º, da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, que a Câmara Municipal delibere: 

a) submeter a autorização da Assembleia Municipal a delegação da competência de 

recolha de objectos volumosos vulgarmente designados por “monos” na Junta de 

Freguesia de Poceirão; 
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b) aprovar a celebração do aditamento ao protocolo de delegação de competências, 

celebrado com a Junta de Freguesia de Poceirão, bem como o Anexo I relativo  às 

transferências financeiras e que dele faz parte integrante.» 

 

Em relação a esta proposta intervieram: 

A Sr.ª Presidente refere que a presente proposta trata de incorporar no Protocolo de 

Delegação de Competências, na Junta de Freguesia de Poceirão, da competência 

municipal da recolha de monos  

Aproveita para informar que já depois de se ter fechado qualquer possibilidade de 

introduzir uma nova proposta nesta reunião, a Junta de Freguesia de Marateca manifestou 

o desejo de estabelecer o mesmo tipo de protocolo. A Câmara Municipal está disponível 

para assinar esse protocolo, pelo que a proposta deverá ser submetida a aprovação da 

Câmara proximamente. 

Esta matéria já tinha sido discutida no ano passado, não sendo possivel chegar a 

acordo, por não era possível a deposição em aterro. Só a partir do momento em que se 

garantiu a possibilidade de deposição em aterro é que foi possível chegar a este protocolo. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que está inteiramente de acordo com esta 

solução. Reside numa freguesia rural  e sabe que efectivamente os “monos” são 

depositados da forma mais anárquica e dispersa possível.As Juntas de Freguesia pela sua 

maior proximidade aos locais, poderão aperceber-se melhor onde é que os “monos” se 

acumulam e fazer uma gestão mais rentabilizada dessa recolha. 

Constata que no orçamento municipal estão previstos 62.400 euros que se destinam 

às Juntas de Freguesia de Poceirão e de Quinta do Anjo, não estando prevista verba para 

a Junta de Freguesia de Marateca. Presume que quando o aditamento ao protocolo com a 

Junta de Freguesia de Marateca venha para aprovação será efectuada a correspondente 

previsão na competente rubrica orçamental, ou seja, um ajuste ao orçamento. 

A Sr.ª Presidente refere que será exactamente assim. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

II – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

PONTO 3 – Grandes Opções do Plano 2007 / 2010 e Orçamento 2007: 

 

Antes da apresentação da proposta relativa ao Ponto 3 da Ordem de Trabalhos – 

Grandes Opções do Plano 2007 / 2010 e Orçamento 2007 -, a Sr.ª Presidente faz uma 

introdução à proposta, nos seguintes termos: 



Acta n.º 25/2006 

Reunião de 11 de Dezembro de 2006 

 6 

 

“O Orçamento para o ano de 2007 e as Grandes Opções do Plano para 2007-2010 

estão fortemente condicionados por alterações significativas do quadro financeiro do 

Município para os próximos anos.  

Em primeiro lugar, verifica-se uma redução das receitas previstas, em resultado de 

dinâmicas mais globais que não dependem da acção municipal –Orçamento de Estado 

para 2007 e os novos encargos daí resultantes e a nova Lei das Finanças Locais, com a 

diminuição das transferências e a possível diminuição da Derrama, a partir de 2008, em 

resultado da alteração da sua forma de cálculo.  

Por outro lado, verificam-se quebras significativas nas taxas municipais, 

designadamente, nas taxas de loteamento e obras, o que também corresponde a uma 

fase da evolução do concelho, com um abrandamento no ritmo de crescimento 

urbanístico, que já hoje se verifica..  

Face ao novo quadro financeiro, torna-se necessária uma reprogramação dos 

investimentos municipais, através de uma criteriosa definição de prioridades, respeitando 

os compromissos assumidos com as populações para este mandato e, também, os que 

resultam dos processos de participação dos cidadãos na gestão municipal. De igual forma 

se procura manter o equilíbrio e o desenvolvimento sustentado do território. 

É previsível que o Município recorra, durante este período, a financiamento bancário, 

a utilizar nos anos de 2007 e 2008. Este é um recurso possível face à saúde financeira do 

Município que garantirá a concretização de alguns investimentos sem comprometer a sua 

sustentabilidade financeira.  

As despesas de funcionamento e com pessoal foram objecto de uma reflexão na 

organização, tendo como objectivo a sua redução e a adopção de diferentes métodos de 

trabalho de forma a optimizar os recursos humanos, técnicos e financeiros.  

Em relação às Grandes Opções do Plano: 

No conjunto destes quatro anos, assumirá particular relevo o investimento na 

construção e no reforço das infra-estruturas de saneamento básico que conta com 3,2 

milhões de euros (15% do orçamento). Quer através da Simarsul, quer de intervenções 

municipais serão assegurados investimentos estruturantes e complementares 

fundamentais para uma parte significativa do território rural. 

Este sector está frequentemente associado ao investimento em matéria de 

abastecimento de água, que vai dispor de 2,2 milhões de euros (10,5% do orçamento) 

destinados, sobretudo, ao reforço e ampliação das redes.  

A Educação continua a ser uma das prioridades municipais, com uma afectação de 

2,6 milhões de euros (12% do orçamento), quer devido aos novos investimentos de que o 
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concelho necessita – até por uma boa razão, que reside no facto de este ser um território 

com uma população crescente em idade escolar – quer porque se torna necessário 

assegurar um conjunto de responsabilidades e competências atribuídas ao Município, das 

quais assumem particular relevância os transportes escolares.  

A Cultura, o Lazer e o Desporto, com 2,6 milhões de euros (representam 12,3% do 

orçamento) assumem-se como indicadores da qualidade de vida e bem-estar dos 

cidadãos. O apoio ao associativismo cultural e desportivo e à construção e manutenção de 

equipamentos constituem as principais frentes de intervenção neste período. 

A Qualidade do Espaço Público – que inclui Transportes e Comunicações, com 1,9 

milhões de euros (significa 9,3% do orçamento), os Resíduos Sólidos, com 1,5 milhões de 

euros (significa 7,3% do orçamento), mas também os Espaços Verdes e Conservação da 

Natureza – serão uma área de intervenção concertada que se inscreve num objectivo mais 

geral de melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos.  

Em relação ao Orçamento: 

O Orçamento para o ano económico de 2007 é de 40,6 milhões de euros. 

 A receita, proveniente de impostos taxas e tarifas, foi calculada com base na média 

das receitas arrecadadas nos últimos 24 meses: 

Impostos Directos – o total da receita arrecadada com estes impostos é de cerca de 

21,8 milhões de euros, representando 53,7% do total da receita, sendo o IMI e a Derrama 

os principais impostos. 

Impostos Indirectos – os impostos indirectos são provenientes das taxas pagas por 

empresas ao Município significam 5,2% do total da receita, e traduzem-se em 2,1 milhões 

de euros. 

Taxas, Multas e outras penalidades – este tipo de receita provém do pagamento de 

taxas efectuado por particulares, bem como multas e penalidades, nomeadamente através 

de processos de contra-ordenação. Prevê-se com esta receita arrecadar 1,3 milhões de 

euros, o que representa 3,3% do total da receita. 

Transferências – no valor de 8,8 milhões de euros, representam 21,7% da receita, e 

assumem maior valor as transferências provenientes do Orçamento de Estado ao abrigo 

da Lei das Finanças Locais. As verbas transferidas têm uma quebra de 5% em relação às 

verbas transferidas em 2006. 

Venda de Bens e Serviços –a venda de bens e serviços, com um valor global de 5,9 

milhões de euros tem no orçamento um peso de 14,7%, e as principais receitas resultam 

da venda de água, tarifa de saneamento e rendas da concessão à EDP da distribuição de 

energia de baixa tensão. 

A afectação da receita está feita da seguinte forma: 
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- 19 milhões de euros (46,7%) estão imputados às Grandes Opções do Plano com 

financiamento definido; 

- 17,7 milhões de euros (43,75%) estão imputados a despesas com Pessoal; 

- 3,9 milhões de euros (9,6%) estão imputados a despesas de funcionamento. 

Face aos constrangimentos financeiros que este documento reflecte, torna-se 

necessário construir novas formas de trabalho na organização, mas também na relação 

com os munícipes, com as organizações locais e com os parceiros. Será nessa relação de 

trabalho que se encontrarão soluções criativas e inovadoras que não frustrem as 

expectativas dos cidadãos, mas também dos trabalhadores que, acreditamos, continuarão 

empenhados na melhoria do serviço público que prestamos.” 

 

Seguidamente, foi pela Sr.ª Presidente apresentada a proposta referente às 

Grandes Opções do Plano 2007 / 2010 e Orçamento 2007: 

 

PROPOSTA N.º 1/DPCA/25-2006: 

 

 «A apresentação e discussão do Orçamento para 2007 e das Grandes Opções do 

Plano para o quadriénio 2007-2010, é efectuada no fecho de um ano caracterizado pelo 

envolvimento e contestação das autarquias portuguesas às alterações do financiamento 

do poder local. Financiamento caracterizado pela redução da participação das autarquias 

nos impostos nacionais, que, no caso particular de Palmela, sofrerá uma diminuição global 

superior a 40% do valor actual, com reduções anuais de 5%, a iniciar-se em 2007. 

O desenvolvimento económico nacional e local, condiciona igualmente a capacidade 

de gerar receitas que possam ser suficientes para colmatar necessidades ainda existentes 

no nosso território. 

As limitações financeiras com que o município se vê condicionado no ano 2007 e 

seguintes, obrigaram a uma reflexão sobre a actividade municipal e a priorização dos 

investimentos nas diferentes áreas de competência autárquica, acompanhada pelo 

aprofundamento na estrutura municipal, da análise aos custos internos da organização, 

traçando metas para a sua redução. Esta reflexão acompanha os estudos de 

reorganização em curso.  

O orçamento para o ano de 2007 apresenta assim um valor global de 40,6 milhões 

de euros. 

As receitas no montante de 40,6 milhões de euros, representam as seguintes 

variações relativamente a 2007 e são provenientes de: 
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RECEITAS 
2006 (Orç. 

final) 
2007 

Variação 

2007/2006) % 

Impostos Directos 22,3 21,8 - 2,2 

Impostos Indirectos 6,6 2,1 - 68,3 

Taxas, Coimas e Penalidades 1,7 1,3 - 22,9 

Rendimentos de Propriedade 0,1 0,1 - 24,5 

Transferências Correntes 5,6 6,4 + 14,7 

Venda de Bens e Serviços 6,0 5,9 + 0,2 

Outras Receitas correntes 0,1 0,1 - 58,0 

Total de Receitas Correntes 42,4 37,7 - 11,1 

Venda de bens de investimento 
0,5 0,5 - 

Transferências de Capital 
3,6 2,4 - 33,9 

Outras Receitas de Capital 
   

Total de Receitas Capital 4,1 2,9 - 29,3 

Total de Receitas 46,5 40,6 - 12,7 

Saldo de Gerência anterior 3,2 0  

Total de Disponibilidades 49,7 40,6 - 18,3 

Relativamente à classificação económica, a despesa apresenta os seguintes valores 

(milhões de euros): 

 

DESPESA 

2006 

(orçamento 

final) 

2007 

Variação 

% 

(2007/2006) 

Pessoal 
18,0 17,7 - 1,6  

Aquisição de Bens e Serviços 14,7 11,8 - 19,3  

Encargos Correntes da Dívida 0,3 0,2 - 20,4  

Transferências Correntes 3,6 3,2 - 12,1 

Subsídios 0,6 0,6 - 9,5 

Outras Despesas Correntes 0,1 0,1 - 17,9 

Total Despesas Correntes 37,3 33,6 - 9,9 

Aquisição de Bens de Capital 10,1 5,3 - 47,7 

Transferências de Capital 0,8 0,5 - 31,4 

Activos Financeiros 0,3 - - 

Passivos Financeiros 1,2 1,2 2,6 

Total Despesas de Capital 12,4 7,0 - 43,4 

Total de Despesa 49,7 40,6 - 18,3 
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De acordo com a afectação dos recursos 46,7% está afecto ao financiamento das 

Grandes Opções do Plano, 43,7% a despesas com Pessoal e 9,6% a outras despesas não 

imputadas directamente às GOP. 

Verifica-se igualmente que as despesas correntes, no montante de 33,6 milhões de 

euros, são totalmente financiadas com recursos a receitas correntes, cumprindo-se assim 

o “princípio do equilíbrio orçamental”. 

As despesas com Pessoal representam 41,7% das receitas correntes orçamentadas 

do ano 2006, dando cumprimento ao estipulado no D.L. 116/84, de 16 de Abril. 

As Grandes Opções do Plano para os próximos 4 anos apresentam os seguintes 

valores, em milhões de euros: 

 

2007 

OBJECTIVO 
Total Definido 

Não 

Definido 

2008 2009 2010 

Funções Gerais 2,4 2,4  1,6 2,3 1,6 

Funções 

Sociais 

14,0 12,2 1,7 8,3 5,8 3,7 

Funções 

Económicas 

3,2 2,5 0,7 2,7 2,9 4,1 

Outras 

Funções 

1,9 1,9 0,1 1,5 1,2 0,6 

Total 21,5 19,0 2,5 14,1 12,2 10,0 

 

A insuficiência de receitas próprias para financiar a totalidade dos investimentos 

consagrados nas GOP, leva à opção de recorrer a financiamento bancário para a 

concretização de parte dos investimentos apresentados com “Financiamento não definido”.  

Assim, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do art.º 64 da lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a 

aprovação do Orçamento para o ano económico de 2007 e as Grandes Opções do Plano 

2007/2010, e posterior envio a deliberação da Assembleia Municipal.» 

 A Sr.ª Presidente coloca a discussão o Ponto 3 - Grandes Opções do Plano 2007 / 

2010 e Orçamento 2007: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto expressa, em nome dos Vereadores do Partido 

Socialista, as seguintes considerações ao documento em apreciação: 
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“Eu começarei à laia de ponto prévio a tecer algumas considerações acerca da 

impossibilidade duma discussão baseada em análise profunda dos documentos. 

Quando iniciámos o nosso mandato anunciámos que íamos fazer uma Oposição 

criteriosa e consciente. Não queríamos estar contra só por sermos Oposição, e é isso que 

temos vindo a fazer. Votamos contra o que é inconciliável com a nossa visão política, 

abstemo-nos naquilo que nos parece duvidoso ou de análise e eficácia duvidosas e a favor 

de tudo aquilo que nos parece benéfico para o concelho ainda que por caminhos 

diferentes daqueles que seguiríamos se fossemos Poder. 

Mas para cumprir isto temos que ter a possibilidade de estudar processos e dossiers. 

O ano passado, quando da discussão do Orçamento de 2006, manifestámos o nosso 

desacordo em fazer a discussão numa reunião com mais de vinte pontos da Ordem de 

Trabalhos. Este ano, verificamos com agrado ter-se marcado uma reunião extraordinária 

com quatro pontos que têm algo de comum. No entanto, não podemos deixar de 

manifestar um profundo desagrado, por não terem dado o tempo, minimamente suficiente, 

para estudar condignamente as propostas. Os documentos definitivos foram depositados 

no nosso Gabinete do final de quinta-feira, quando tudo já estava encerrado, para 

discussão hoje, segunda-feira, pela manhã. 

Para trabalhar restaram três dias que coincidiram com feriados, alguns 

tradicionalmente dedicados à família; menos dois dias do que no ano passado, com 

propostas entregues à sexta-feira para discussão na quarta-feira seguinte, ao fim do dia. A 

lei não nos faculta staff de apoio como os Vereadores do Poder naturalmente têm; mas, 

pelo menos, dêem-nos tempo para trabalhar os documentos ou querem impedir-nos de 

nos prepararmos para depois sermos criticados por tomar posições sem estudar os 

assuntos? 

Mas voltemos ao cerne do problema: o Orçamento e as Grandes Opções do Plano. 

Quando das eleições do nosso manifesto eleitoral chamámos a atenção para as 

carências que entendíamos que a gestão da Câmara tinha: falta de rigor orçamental, falta 

de transparência na gestão, falta de efectivo envolvimento das populações. 

Entendemos que passado um ano algo se fez para aumentar o rigor e a 

transparência, mas entendemos que ainda muito há a fazer nestes domínios. 

Por influência de circunstâncias exteriores à vontade do Executivo: conjuntura 

económica, possível preenchimento do parque habitacional e constrangimentos legais, 

este ano muito se fez quanto ao rigor orçamental, mas ainda muito há para fazer. 

Analisando os quadros apresentados na proposta, vidé quadro da primeira página, 

verifica-se que ao nível das receitas o maior corte (68,3%) é nos impostos indirectos, ou 

seja, nos loteamentos, na habitação e outras construções e similares, seguido das outras 

receitas correntes, um corte de 58%. 
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As transferências correntes, ou seja, o FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro), o FSM 

(Fundo Social Municipal) e o IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) 

subiram 14,7% em relação às similares do ano passado. Concluímos, portanto, que a 

afirmação feita no terceiro parágrafo da segunda folha da proposta citamos “as despesas 

correntes são totalmente financiadas pelas receitas correntes cumprindo o princípio do 

equilíbrio orçamental”, que só é possível graças ao aumento percentual das transferências 

correntes. 

Verificamos, também, que agravado pela redução das transferências de capital onde 

têm relevância a redução de 33,9% das transferências da Administração Central 

continuam os gastos correntes a absorver a possibilidade de investimento, como aliás tem 

sido prática comum em todas as revisões e alterações orçamentais a que temos assistido 

desde o início do nosso mandato, ou seja, final de 2005 e todo o ano de 2006.  

Entendemos nós que esta situação só se mantém porque como também afirmámos 

em sucessivas declarações públicas a estrutura do Município é muito pesada e tem ficado 

mais pesada ano após ano, destes mais de trinta anos de gestão, pela força política que 

continua no poder com maioria absoluta e, às vezes, quase insensível às propostas e 

ideias da Oposição. 

Ilustramos esta afirmação com um dado objectivo que temos referido à Sociedade: o 

concelho de Palmela tem pouco mais habitantes que a freguesia de São Sebastião do 

vizinho concelho de Setúbal, apesar disto, no seu quadro funcional tem mais Directores de 

Departamento e Chefes de Divisão que Setúbal, capital de Distrito. 

É evidente que as verbas necessárias para suportar uma estrutura demasiado 

pesada, ainda que contida dentro dos parâmetros legais, determina forçosamente um 

menor investimento; investimento que, infelizmente, não tendo aproveitado os anos das 

“vacas gordas” é agora ainda mais reduzido por uma conjuntura económica nacional, 

europeia e mesmo mundial extremamente desfavorável. 

Na elaboração deste Orçamento o Executivo tentou impor rigor orçamental, ou 

interrogo-me mesmo se não foi a isso forçado... com cortes de gastos nalgumas rubricas e 

acima de tudo com um corte radical no investimento. 

Mas para haver rigor orçamental não basta cortar verbas em orçamentos 

despesistas, é necessário racionalizar os meios, e o mesmo é dizer racionalizar as 

despesas; mas não tem sido isso que temos observado neste pouco mais de um ano de 

gestão que temos acompanhado 

 Novamente damos um exemplo prático e objectivo: já no final de 2005, ano eleitoral 

(refira-se), verificámos uma derrapagem nos gastos das horas extraordinárias que, tendo 

uma previsão inicial de 668.300 euros terminaram com mais de 1 milhão de euros. 
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No orçamento de 2006 houve um corte radical nas horas extraordinárias. Previa-se 

que se gastassem 361.130 euros, mas não se racionalizou esta despesa, e durante o ano, 

as horas extraordinárias derraparam e depois das revisões orçamentais (lembremos que a 

segunda é de meio milhão de euros, mais do que duplicando o previsto) devemos terminar 

o ano com um gasto desse sector de perto de 900 mil euros. 

Neste Orçamento que estamos agora a discutir prevê-se um gasto de horas 

extraordinárias de 682.420 euros, praticamente igual ao do Orçamento de 2005, que 

derrapou para mais de 1 milhão de euros. 

Interrogamo-nos: 

- Que racionalizações vai fazer o Executivo? 

-  Que alterações orçamentais vai fazer neste capítulo ao longo de 2007? 

- Que cortes de investimento vai provocar a falta de racionalização das despesas 

com horas extraordinárias ao longo de 2007? 

Não basta ‘cortar’ é preciso racionalizar. 

Poderá o Executivo fazer promessas de racionalização, mas a bondade das mesmas 

só poderá ser aprovada quando discutirmos a reestruturação orgânica dos serviços. 

É necessário fazer uma racionalização que aumente a produtividade e, pelo menos, 

tente reduzir custos. 

É necessário pensar que estamos a falar de receitas que, em boa verdade, aos 

Munícipes que servimos, pertencem. 

A gestão não pode consumir internamente aquilo que deve ser direccionado 

preferencialmente para o exterior. 

Por último, volto a referir o que dissemos na discussão referente ao Orçamento de 

2006: este Orçamento continua a ser injusto e a contribuir para o agravamento das 

assimetrias do concelho. Entendemos que esta circunstância deriva sobretudo de outra 

situação que também, naquela altura, referimos: este Orçamento, à semelhança do 

anterior, não tem rasgo. E o que queremos dizer com isto? 

Falta um planeamento estratégico para o concelho. A gestão é feita ao sabor dos 

condicionalismos do momento, por acções pontuais, e sem uma visão de conjunto 

projectada no tempo e no futuro. 

Mas o que queremos nós para o futuro? 

Fez-se uma Carta Educativa, e muito bem, mas, mesmo essa faltou a articulação 

com os agentes culturais e educativos do concelho. Mas foi uma tentativa de planeamento 

estratégico. 

Mas, noutros sectores: o que queremos nós para a Cultura no concelho ao longo dos 

anos? Que cultura vamos proporcionar na diversidade do concelho? Como vamos 
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massificar a cultura? Vamos difundir o teatro, a dança, a música, ou a literatura ou tudo ao 

mesmo tempo? De que forma? Para que públicos? Com que meios? 

Outro sector: no Turismo. Que turismo vamos desenvolver? Esperamos pela 

iniciativa e dinâmica dos aldeamentos turísticos que se prevêem? Vamos esperar que o 

Poder Central venha impor ideias? Vamos esperar que o tempo passe a impor a marca 

turística de Palmela? 

Outros sectores: na Mobilidade. Que mobilidade vamos ter para o concelho? Vamos 

esperar que o progresso, vindo não se sabe de onde, imponha a criação de estruturas? 

Vamos beneficiar aquelas que temos ao sabor do improviso? Das pressões das freguesias 

mais populosas ou mais desenvolvidas? Das pressões de interesses económicos, políticos 

ou partidários? Que urbanismo vamos ter? Ou melhor: que urbanismo vamos consolidar? 

Que economia queremos para o concelho? Vamos apostar tudo nos grandes pólos 

industriais necessários ao concelho e ao país, mas que não laboram a matéria-prima 

produzida no concelho? Vamos apostar seriamente na transformação das produções do 

nosso concelho criando a marca ‘Palmela’? E aqui não posso deixar de referir os nossos 

vinhos. Vamos esperar que a dinâmica surja ao acaso, ou do interesse pontual dos 

agentes económicos, ou vamos ser motores dinamizadores assentes numa visão 

estratégica para o concelho? Respostas que não encontramos nesta gestão. Respostas 

que obviamente nunca visionámos nos orçamentos da Autarquia. Respostas que agora, 

com desculpas conjunturais é certo, continuamos a não ver reflectidas neste Orçamento.” 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, Técnicos, 

Munícipes e Membros da Comunicação Social. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que tem assistido a diversas discussões 

sobre o orçamento, inclusive na Assembleia da República e os discursos são sempre os 

mesmos em função de quem está no Poder e quem é Oposição. 

É de opinião que não se deve ter esta discussão somente no âmbito de uma lógica 

partidária, devendo-se igualmente atender à realidade actual. Todos têm a consciência 

que os dias que se atravessam são difíceis, quer em Palmela, quer em qualquer outro 

lugar em que a gestão dos orçamentos tenha de ser feita e o Estado Central não foge a 

essa regra. As críticas e os argumentos são os mesmos que vão ser aduzidos nesta 

reunião. 

Quer estar na Oposição de uma forma responsável  e mais consentânea com a 

prática do dia a dia, confrontado com uma lógica de dificuldades própria de quem tem de 

gerir orçamentos. 

Efectivamente o orçamento municipal sofre uma quebra muito significativa.Quando 

tal acontece é preciso usar de criatividade e imaginação, para além de muito mais rigor.  
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Resta-lhe a esperança que efectivamente os pressupostos que vêm mencionados na 

proposta sejam atingidos. Desde logo, as despesas de funcionamento e despesas com 

Pessoal foram objecto de uma reflexão e visão. Espera e deseja que efectivamente estes 

objectivos sejam traduzidos na realidade. 

O orçamento tem uma base de partida, mas as alterações orçamentais poderão 

distorcer as prioridades que são agora definidas. 

 Nas prioridades pode-se falar em várias áreas, como sejam: 

- A Educação. A educação pressupõe o transporte dos alunos, as refeições e as 

demais competências que terão de existir nessa área. 

- A Mobilidade. O concelho continua a ser carente em termos de mobilidade, 

principalmente nas zonas rurais, criando dificuldades àqueles que já por si  têm mais 

dificuldades. 

- O Turismo. O turismo é praticamente inexistente no concelho de Palmela, e tem 

sido feito muito pouco nesta área. 

- Os Vinhos de Palmela. Existem duas sub-regiões importantes: a Arrábida e 

Palmela. Poder-se-á questionar se efectivamente as verbas que a Autarquia investe em 

termos da comparticipação em eventos são ou não bem aplicadas; se efectivamente se 

atinge o nível de projecção e de promoção dos produtos. Por si considera que não, 

exceptuando o caso muito concreto do que sucede em Fernando Pó, em Poceirão, e do 

que sucede na Quinta do Anjo com o “Festival do Queijo, Pão e Vinho”. Considera que a 

Quinta do Anjo tem de se afirmar e se debater por ser a rainha do queijo de Azeitão. 

- A Saúde. Existem grandes dificuldades ao nível de Centros de Saúde, como por 

ex., o Centro de Saúde (Sul) do Pinhal Novo, o Centro de Saúde da Quinta do Anjo, ao 

qual se junta a falta de médicos. Estas situações são constrangimentos enormes. Orgulha-

se de ter ajudado a contribuir para a doação dos terrenos para a Administração Regional 

de Saúde (ARS). 

- A Segurança. As forças de segurança do concelho continuam a ter grandes 

dificuldades em cumprir as suas missões, não só pela vasta extensão territorial, como 

pelas dificuldades logísticas com que a Guarda Nacional Republicana (GNR) se debate. 

Basta observar os Postos da GNR de Palmela e da GNR do Poceirão para se perceber 

como é difícil cumprir com as obrigações, tendo em conta as condições de trabalho. 

O concelho de Palmela necessita urgentemente de ver assumidas responsabilidades 

em muitas destas áreas que referiu. 

Vai dar o benefício da dúvida no sentido de poder contribuir para que as intenções 

expressas pela Sr.ª Presidente sejam concretizadas: um maior rigor orçamental, um maior 

rigor nos gastos. 
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É do seu conhecimento que estão em cima da secretária alguns projectos 

extremamente difíceis e complicados que vão gerar dificuldades na sua implementação. 

Mas há situações que vêm do passado e que têm de merecer energicamente uma 

decisão, com custos ou sem custos políticos. Em nome do rigor, em nome da igualdade 

entre todos, as decisões têm de ser tomadas. 

Regista algumas preocupações com as áreas pelas quais é responsável, 

principalmente no cemitério de Palmela que necessita de investimentos urgentes. 

Obviamente terá de olhar o concelho como um todo. É perceptível que este concelho 

não depende só de investimentos autárquicos, mas também de investimentos do Poder 

Central, independentemente de quem esteja no Governo. É suficientemente elucidativo 

observar os PIDDAC’s (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central) dos últimos anos para se perceber que é necessário ultrapassar as 

carências do concelho de Palmela, nomeadamente em áreas importantes e sensíveis, 

como a Saúde. A Saúde é uma área primária, as preocupações são sérias e tem de se 

continuar a pugnar por elas. Foi no âmbito desta perspectiva e desta lógica que se 

candidatou e vai continuar neste mandato autárquico. 

Deseja que, aquando da análise da prestação de contas, sejam capazes de concluir 

que, numa lógica de enorme rigor, se combateu o desperdício e que, ao contrário daquilo 

que aconteceu em anos anteriores, seja feita uma inversão, e se verifique a diminuição 

das despesas de funcionamento e o aumento das despesas de investimento. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Técnicos e Público em geral. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que a Ordem do Dia tem a data 

enganada de 11.Junho.2006, pelo que deverá ser corrigida. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto fez uma intervenção exaustiva muito correcta, 

coerente e consistente. 

Pretende fazer uma intervenção que possa de alguma forma consubstanciar 

algumas das questões que foram abordadas. 

A Sr.ª Presidente leu primeiramente o preâmbulo do Orçamento e das Grandes 

Opções do Plano e, por si, pretende fazer de forma genérica a mesma leitura: a dimensão 

estratégica do Executivo.  

No concelho de Palmela viveu-se durante muitos anos acima do que se podia. Da 

mesma forma que as famílias portuguesas muitas vezes vivem acima daquilo que podem, 

têm um Audi A8, vivem num condomínio fechado e depois as fontes de rendimento não 

são suficientes e acaba tudo por ir à praça pública. Não é o que se passa na Câmara, mas 

esta é realmente a imagem que se apresenta.  
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O ora proposto orçamento pode ser claramente um orçamento à dimensão do 

concelho, ou seja, um orçamento de cerca 40 milhões de euros que possa concretizar 

novas actividades e novas iniciativas no concelho. Mas este objectivo só se consegue se 

efectivamente, como a Sr.ª Presidente mencionou na sua nota de abertura, as soluções 

criativas e inovadoras forem encontradas e colocadas em prática. 

Do orçamento de 2006 comparativamente com o orçamento de 2007 perdem-se 9 

milhões de euros, cerca de 18% do orçamento. 

Refere que o 2.º quadro da proposta é no mínimo enganador, ao nível do Pessoal 

apresenta em 2006 o valor de 18 milhões de euros e para 2007 essa previsão é de 17,7 

milhões de euros, uma variação de menos 1,6%. 

Considera que as comparações devem ser feitas em termos de orçamentos, não se 

devem fazer comparações com aquilo que é o orçamento final e a perspectiva do ano 

vindouro.  

Assim nota-se que o total das despesas correntes do orçamento final de 2006 é de 

37,3 milhões de euros e que para 2007 é de 33,6 milhões de euros, uma variação de 

9,9%. 

Agradece a proposta de correcção que lhe foi entregue na quinta-feira e que veio de 

certa forma ajudar à leitura do documento em apreço. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa tece ainda as seguintes considerações: 

- Em relação às Grandes Opções do Plano há uma diminuição clara de 53,3% que 

era imputado em 2006 para 46,7% que são imputados em 2007. 

- Pessoal – o crescimento significa passar de 16,9 milhões de euros para 17,7 

milhões em 2007. 

- As despesas de funcionamento – prevê-se a diminuição das despesas nesta 

rubrica. Salienta que há uma “grande máquina” por parte da Câmara de Palmela, que é 

difícil de articular. 

Refere ainda que é preciso perceber qual a relação de causa - efeito de toda a 

plenitude deste orçamento. Depois de tanto se criticar o Poder Central com “ameaças”, 

“adjectivações”, para o próximo ano, o Município de Palmela, a sua Câmara, o seu 

Executivo, os seus habitantes vão receber percentualmente mais dinheiro do Estado do 

que receberam anteriormente. 

A Sr.ª Presidente refere que essa é uma leitura falaciosa, que o Sr. Vereador está a 

fazer. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que se trata de uma leitura 

verdadeira, inabalável, e que percentualmente, o Estado dá ao Município de Palmela mais 

do que dava anteriormente. São 9,2 milhões de euros em 2006 para 8,8 milhões de euros 

em 2007, ou seja, 19,8% da receita em 2006 para 21,7% da receita em 2007. Este é um 
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contributo maior do que aquele que a Câmara Municipal per si consegue gerar. É neste 

domínio que se têm de centrar claramente. 

Acrescenta que o Sr. Vereador José Braz Pinto falou, e muito bem, na falta de 

planeamento estratégico que existe e na dificuldade que há por parte dos diferentes 

Executivos C.D.U. de, durante estes 32 anos, definirem as prioridades que devem ser 

seguidas no concelho de Palmela. 

Refere que o Sr. Vereador Octávio Machado já falou nas questões do turismo, da 

mobilidade, da economia, do desporto, da educação e defende que em política é preciso 

definirem-se prioridades. Essas prioridades parecem-lhe um pouco difusas, sem uma 

consistência de discurso. 

Os Vereadores Socialistas não querem que este seja um mandato inseguro, porque 

há uma contingência clara em termos orçamentais. Com a previsão que classifica como 

“ambiciosa quanto baste”, mais real do que aquela a que a maioria do Executivo a todos 

habituou, tem a dizer que mesmo assim duvida que no capítulo da receita se consigam 

atingir os objectivos a que a Câmara Municipal, neste momento, se propõe realizar. O 

grande desafio vai ser mesmo no capítulo da despesa. 

Já em termos de receita espera-se que o engenho, a arte e a criatividade possam 

levar o Executivo a criar outras fontes de financiamento para o Município. Tem a ideia 

clara que no capítulo da despesa têm de se criar condições para que na revisão da nova 

estrutura orgânica se diminuam significativamente Departamentos, Divisões e muito 

principalmente a prestação de serviços fora dos serviços da Câmara. 

Este Orçamento de 40 milhões de euros não se coadune com a estrutura orgânica 

que existe actualmente e que foi criada pelos sucessivos Executivos da C.D.U.. 

Parece-lhe que algumas das críticas da Oposição estão a ser tomadas em conta e 

muitas das propostas e prioridades sublinhadas pela Oposição estão contempladas no 

orçamento ora proposto.  

Ao nível da montagem e reparação de contadores, prevê-se neste orçamento a 

verba de 90 mil euros. Questiona: será necessário recorrer ao exterior para fazer este tipo 

de tarefa? Haverá assim tantos contadores para montar neste concelho, quando as taxas 

dos loteamentos estão em franca recessão? 

Refere que para a Urbanização Nogueira de Matos estão previstos 87,5 mil euros. É  

uma obra recepcionada há nove anos e os espaços nunca foram arranjados. Esta 

urbanização foi recepcionada de forma defeituosa e, neste momento, a Câmara Municipal 

terá de se substituir ao promotor para realizar a obra. 

No capítulo da animação turística estão contemplados em orçamento cerca de 147 

mil euros. Não se vai pronunciar sobre se é muito ou pouco. Agora no capítulo das 
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publicações está prevista uma verba de 252 mil euros. Há uma clara prioridade nas 

publicações em detrimento da animação turística. 

Para o Núcleo Museológico do Castelo está prevista a verba 1.750 euros contra os 

47.720 euros que estão contemplados para o Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho. 

Neste caso, o Município prioriza o Núcleo Museológico da Vinha e do Vinho em detrimento 

do Núcleo Museológico do Castelo. Esta é a leitura que pode fazer de entre os números 

que estão contemplados no orçamento. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa solicita que sejam comentados os seguintes 

projectos:   

- Programa de Prevenção à Construção Clandestina com a verba de 1.256 mil 

euros; 

-  Protocolos de Cooperação com a verba de 139 mil euros. 

Refere tratar-se de um orçamento muito ocasional, de certa forma inconsistente, 

porque repete ao nível do Pessoal o que fez de 2005 para 2006; vem cortar o capítulo do 

investimento e é deficitário, porque prevê o recurso ao créditos (embora a Sr.ª Presidente 

refira que está em condições de o fazer) mas, insiste, é deficitário a este nível. Neste 

orçamento falta-lhe a perspectividade.  

Conclui que esta é uma má proposta para os Munícipes do concelho de Palmela. 

A Sr.ª Presidente refere que é muito importante esclarecer alguns pontos 

abordados, de forma a evitar-se uma leitura equívoca da proposta. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa fez uma chamada de atenção quanto à data 

da Ordem do Dia, ainda que não seja uma questão substantiva, é muito importante e tem 

de ser corrigida para o decurso normal dos processos. 

Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto sobre o reduzido 

tempo que tiveram para análise dos documentos tem a referir que na reunião preparatória 

realizada há oito dias, foi transmitido aos Srs. Vereadores que a proposta estava 

basicamente concluída, que seriam feitos acertos de pormenor e que seriam sublinhados 

esses pormenores. O documento facultado aos Srs. Vereadores na quinta-feira foi um 

documento em que estavam assinalados os montantes e as rubricas que foram alteradas. 

A Sr.ª Presidente refere que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa fez uma 

abordagem que tem de ser  rectificada. Alternadamente, e em função do que é 

conveniente o Sr. Vereador faz recurso a leituras de um orçamento inicial e faz recurso a 

leituras de um orçamento final. O correcto, neste momento, é comparar o orçamento de 

2007 (que está ser votado) com o orçamento de 2006 que está em vigor. 

Quando for feita a aprovação de Contas o Sr. Vereador vai ter oportunidade de 

discutir as alterações ao orçamento de 2006, e comparar o previsto com o realizado. . 
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Em sua opinião não há outra leitura correcta que não seja a comparação do 

orçamento de 2007 com o orçamento em vigor de 2006. Porque, se assim não fosse, os 

cálculos feitos para a própria obtenção das receitas estaria enviesado, ou seja, se não se 

tivesse em consideração a execução dos orçamentos anteriores e o que vai acontecendo 

ao longo do ano, as previsões  para o ano de 2007 não teriam em consideração factos 

relevantes para uma previsão correcta.. 

Por exemplo, nas receitas respeitantes aos loteamentos se não se tivesse em 

consideração o que acontece durante o ano de 2006, estariam a preverem-se de forma 

fictícia as mesmas receitas para o ano de 2007. 

 Quando se trabalha com a média dos últimos 24 meses é obrigatório que se façam 

os cálculos com os valores registados.. Como tal, a perspectiva que o Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa coloca de comparar as variações do orçamento de 2007 com o 

orçamento inicial de 2006, é errónea. 

Por outro lado ao orçamento inicial de 2006, foi acrescido um valor significativo 

correspondente ao saldo de gerência, no valor de 3,2 milhões de euros e passando-se a 

ter um orçamento final, que é o que está em vigor neste momento de 49,6 milhões de 

euros. 

O raciocínio que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz de que a Câmara 

Municipal irá receber percentualmente mais dinheiro proveniente do Orçamento de Estado 

induz a todos em erro. 

É verdade que percentualmente sobe a participação das transferencias do Estado, 

no total das receitas municipais, mas este facto deve-se a que o orçamento desce 

significativamente, passando de 49,7 milhões de euros para 40,6 milhões de euros. 

Recorda que desde 2005 que a Câmara Municipal tem vindo a perder 

sucessivamente dinheiro do Orçamento de Estado. 

Em 2005 obtiveram-se 10,9 milhões de euros transferidos do Orçamento de Estado; 

em 2006 obtiveram-se 9,2 milhões de euros e em 2007 essa verba diminuiu para 8,8 

milhões de euros. 

Comparativamente com o ano de 2005, a Câmara Municipal recebe 2,2 milhões de 

euros a menos, portanto, objectivamente recebe-se menos dinheiro do Orçamento de 

Estado. 

É de realçar a grande capacidade que o Município tem em gerar receitas, fruto do 

desenvolvimento local. Presentemente vive-se a nível nacional um período de recessão 

económica ao qual o concelho não está imune..  

Quanto à forma de procurar enfrentar as dificuldades do ano de 2007l, tem a referir 

que os serviços camarários e Dirigentes em particular continuarão a confrontar-se com a 

necessidade de cortar projectos e projectos importantes.  
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Vão ser muito mais criteriosos nas despesas correntes de funcionamento. Neste 

contexto, prevê-se decréscimos significativos em várias áreas, nomeadamente onde for 

possível no capitulo do Pessoal..  

Em relação às horas extraordinárias o orçamento em vigor ascende a 867 mil euros 

e vai propor-se para 2007, uma verba de 682 mil euros, uma redução efectiva de 21,3%.  

As despesas com a Segurança Social continuam a crescer. O aumento é de 9,7%, 

resultado do aumento da comparticipação para a CGA que em 2007 passa para 15 %, 

quando era de 13 % em 2006 e de 10 % em 2005. 

Apesar de ter aumentado o valor com os seguros relativos ao Pessoal, globalmente 

na carteira de seguros municipais verifica-se um decréscimo, consequência do concurso 

público internacional. Nesta rubrica conseguiu-se uma poupança de 16,4%. Neste ano, a 

verba orçamentada foi de 195 mil euros e no próximo orçamento a verba é de 163 mil 

euros. 

O caso das Comunicações e Transportes, que apresentam valores elevados, são 

duas rubricas onde a proposta apresentada tem um decréscimo muito  significativo 

No caso das Comunicações propõe-se um decréscimo de 15,4% relativamente ao 

orçamento que está em vigor. O orçamento em vigor contempla o valor de 766 mil euros e 

propõe-se, para 2007, o valor de 657 mil euros. Este decréscimo só acontece devido à 

introdução de novas regras e medidas de grande racionalidade. 

Em relação aos Transportes prevê-se uma redução de 24,2%. 

No respeitante à Publicidade propõe-se uma redução de 37%. 

Quanto à Assistência Técnica, fruto da revisão de contratos, propõe-se um 

decréscimo de 38,9%. 

Estão englobados nos outros trabalhos especializados o pagamento à Amarsul e à 

Simarsul, para além do pagamento da Iluminação Pública. No caso da Amarsul com uma 

verba de 750 mil euros, no caso da Simarsul com 1.550 mil euros, e a iluminação pública 

com um valor de 700 mil euros. 

Refere, ainda, que o POCAL impõe tratar como despesas correntes, para além dos 

casos que já referiu, pagamentos à Amarsul, à Simarsul e a iluminação pública, os 

serviços de limpeza, as despesas com instalações e equipamentos, os Protocolos de 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, os transportes escolares, o apoio 

ao movimento associativo e social, a remoção dos resíduos sólidos, a lavagem de 

contentores, o apoio aos Bombeiros Voluntários, as comunicações, os combustíveis, as 

rendas de instalações e o conjunto de materiais, como por exemplo, material de escritório, 

seguros, assistências técnicas, etc.. 

Estão ainda englobadas nas despesas correntes, o encargo com a cobrança de 

receitas que ascende a cerca de 500 mil euros. 
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 Outro tipo de despesa corrente, são as despesas com Pessoal que ascendem a 

17,7 milhões de euros. 

Contesta que a Câmara Municipal tenha uma estrutura sobredimensionada, e é esta 

a dedução que retira quando o sr. vereador José Braz Pinto compara o concelho de 

Palmela com a freguesia de São Sebastião, em Setúbal. 

As despesas com Pessoal representam 41,7% das receitas correntes orçamentadas 

em 2006. Recorda que o limite para estas despesas é sempre reportado às receitas 

correntes do ano anterior, sendo o limite de 60% para pessoal do quadro e 25 % deste 

valor para despesas com pessoal em qualquer situação. As despesas com o pessoal no 

global na Câmara de Palmela representam 41,7%, conforme já referiu. 

Refere ainda que as receitas correntes são maiores do que as despesas correntes, o 

que permite uma poupança corrente para o investimento.  

Já foi efectuada em reunião de Câmara uma discussão alargada relativamente à 

nova Lei das Finanças Locais. A Lei das Finanças Locais, se alguma coisa de bom trouxe, 

em sua opinião, foi repor a capacidade de endividamento do Município.. Foi 

completamente falaciosa a determinação por parte da então Ministra, Manuela Ferreira 

Leite, quando bloqueou a capacidade de endividamento da Autarquia. O Município de 

Palmela, relativamente à contracção de empréstimos, nunca atingiu nenhuma situação 

limite. 

A Lei das Finanças Locais privilegia os Municípios que têm uma grande 

concentração urbana; são estes os únicos Municípios que recebem mais dinheiro no 

âmbito desta Lei. 

A maioria do Executivo Municipal  privilegia o investimento que considera essencial 

para o concelho, apresentados como compromissos de mandato e as propostas das 

pessoas no âmbito do “Orçamento Participativo”. Considera como prioritário o investimento 

no saneamento básico, no abastecimento de água, na educação, na cultura, no lazer, no 

desporto, na qualidade do espaço público incluindo transportes e comunicações e na 

melhoria da limpeza urbana. Estas são algumas das prioridades visíveis no Plano 

Plurianual de Investimentos. 

No orçamento em análise é visível o corte nas despesas de funcionamento da 

Câmara Municipal. Depois de tantos “cortes” efectuados no investimento era inevitável o 

“corte” nas instalações municipais.  

Esta proposta significa uma postura de coerência com o programa de mandato para 

os quatro anos. 

O Sr. Vereador Adilo Costa cumprimenta todos os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa começa por responder às questões levantadas pelo  

Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 
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Relativamente ao Programa de Prevenção à Construção Clandestina está definido o 

valor total de 1.256.500, estão definidos 916.500 euros e a definir 340.000 euros. Nesta 

rubrica estão englobadas as demolições coercivas, loteamentos, construções 

clandestinas, acções de sensibilização e as obras de infra-estruturas do Bairro da Quinta 

das Flores. 

Relativamente aos Protocolos de Cooperação estão contidas as obras do Airense, 

da Sociedade Filarmónica União Agrícola e da Sociedade de Instrução Musical. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que ao nível dos impostos indirectos 

estão previstos, em 2006, 6,6 milhões de euros. Questiona porque é que nunca houve 

uma redistribuição ou redefinição desta receita. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a Câmara de Palmela possui uma 

estrutura demasiado pesada, ainda que contida dentro dos parâmetros legais e o encargo 

com estas despesas determina necessariamente o “corte” de outras. 

Constata que no âmbito dos Protocolos com as Juntas de Freguesia está afecta 

exactamente a mesma verba, quer para a Delegação da Junta de Freguesia em Aires, 

quer para a Delegação da Junta de Freguesia em Aldeia Nova da Aroeira. Pergunta qual é 

a justiça na atribuição destas verbas exactamente iguais, quando Aldeia Nova da Aroeira 

serve um menor número de Munícipes. 

Reportando-se à intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa, relativamente às verbas 

para a construção clandestina, refere que os valores deviam ser melhor tipificados, de 

forma a fazer-se uma leitura mais legível. 

Embora vá fazer o pedido por escrito, gostaria de saber quanto é que a Câmara 

despende nalguns benefícios que dá a entidades exteriores à Câmara, nomeadamente na 

electricidade, nas rendas, nos telefones, e outros, porque desconhece a justeza de 

atribuição a uns em detrimento de outros, para além de desconhecer a grandeza que 

estas verbas significam para o orçamento da Câmara. 

Refere que respeita imenso as entidades exteriores à Câmara, embora mais umas 

que outras, porque umas fazem um trabalho social meritório e absolutamente necessário 

ao Município, como é o caso dos Bombeiros, e outras desenvolvem actividades cujo mérito 

pode ter um valor bem menor. 

Os problemas principais do concelho estão na diminuição da capacidade de gerar 

receitas, e esta diminuição sucessiva da capacidade de gerar receitas não a pode atribuir 

só a este Executivo, mas pode atribuí-la à não existência de uma estratégia global de 

crescimento para o concelho. A Sr.ª Presidente, na sua intervenção, utilizou a expressão 

que é preciso encontrar uma forma criativa de gerar receitas, porque com esta diminuição 

crescente de criar receitas pelo Município, venham os subsídios do Governo ou de onde 

quer que seja, o Município fica cada vez mais constrangido. 
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Acrescenta que no dia em que parar, por hipótese, a construção no concelho de 

Palmela ou noutros concelhos, os Municípios ficam completamente asfixiados. 

Já mencionou, na sua intervenção, que a Oposição quer fazer uma análise 

consciente, honesta e rigorosa. Para tal, é necessário comparar aquilo que foi o 

orçamento executado até à altura e o orçamento previsto para 2007. Mas, os Vereadores 

da Oposição não têm o conhecimento desses dados e não têm capacidade de chegar a 

eles. Efectivamente não possuem instrumentos que digam qual a execução do orçamento 

feita até ao presente momento, só têm o orçamento inicial de 2006, o orçamento inicial de 

2007 e as alterações que entretanto foram sendo introduzidas ao longo do ano e que 

obrigam a uma ginástica de números que, às vezes, até nem têm grande capacidade de 

perceber a real movimentação da engenharia financeira que há associada a estas 

alterações. 

Nas empresas privadas, e julga que também nalgumas empresas que não são 

públicas, existe algo denominado “tableau de bord”, que é mais do que um balancete, é o 

acompanhamento exacto daquilo que é a gestão ao longo da própria gestão. Se a Câmara 

tivesse este dado permitiria à Oposição o acompanhamento da evolução e do 

cumprimento do respectivo orçamento. Legalmente não existe nada que obrigue a isto. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que não pode deixar de salientar e 

enaltecer o trabalho dos que trabalham na área da Saúde, nomeadamente dos 

responsáveis da Administração Regional de Saúde (ARS). 

Sem querer entrar numa lógica partidária tem, contudo, a referir o seguinte, 

relativamente à não possibilidade de recurso ao crédito bancário, ditada pela então 

Ministra, Manuela Ferreira Leite: para o Município de Palmela talvez tenha sido 

prenunciosa esta directiva, mas para outras Câmaras Municipais evitou que 

comprometessem a sua capacidade de endividamento. Esta directiva da Ministra evitou 

que tivessem de ser ditadas leis mais rígidas nesta matéria da capacidade de 

endividamento dos Municípios. 

A respeito da Lei das Finanças Locais discutiram-se algumas percentagens e refere 

que por cada habitante de Alcotim tem mais euros do que tem, por exemplo, um habitante 

de Loures. Mas como a tendência é Alcotim ficar com menos habitantes e Loures com 

mais, pelo que, a Lei penaliza fortemente muitos Municípios e contribui para as assimetrias 

entre concelhos. Os Municípios do interior do País vêm diminuídas drasticamente as 

verbas provenientes do Orçamento de Estado. 

A propósito do orçamento da Câmara de Palmela, o Sr. Vereador Octávio Machado 

refere que é necessário gerir melhor e combater os desperdícios que existem. Toda a 

discussão efectuada neste âmbito é aliás a lógica do discurso tida na Assembleia da 

República, entre quem está no Poder e quem é Oposição. Prefere olhar este concelho 
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numa perspectiva dum objectivo e desenvolvimento global. Considera que há que rectificar 

comportamentos em termos de reduzir gastos e ser mais rigorosos. 

Sublinha que o concelho de Palmela contribui largamente para o desenvolvimento do 

País, através das grandes empresas que aqui se instalaram. Talvez fosse merecido que a 

nível dos PIDDAC’s também se viesse realizar algumas obras que tão necessárias são  

para o desenvolvimento sustentável. 

Finaliza que a Câmara de Palmela tem de assumir as suas responsabilidades, 

simultaneamente com uma estratégia clara em relação ao futuro, de forma a permitir que 

no concelho de Palmela se possa viver muito melhor. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias saúda o Executivo Municipal e todos os 

presentes na reunião. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que há concepções diferentes em relação 

a este orçamento. 

Tem esperança que até ao final do mandato possam empreender alguma 

engenharia financeira para aumentar a capacidade de gerar receitas de forma diferente. 

Ainda não se esqueceu que, aquando da aprovação das propostas da Derrama e do IMI 

(Imposto Municipal sobre Imóveis), os Srs. Vereadores da Oposição não estarem de 

acordo e referirem a necessidade de dar um sinal de redução das percentagens. Não lhe 

parece que a Autarquia esteja em condições de diminuir esses impostos. 

Mas não é só relativamente ao orçamento que têm concepções diferentes. 

Efectivamente, considera que a principal diferença é na concepção do serviço público em 

sentido lato. Entende que o serviço público é aquele serviço que deve ser prestado nas 

principais funções e contribuir para o desenvolvimento das pessoas e do País. É óbvio que 

para o desenvolvimento desse serviço público de qualidade é necessária uma estrutura 

orgânica e os correspondentes custos afectos aos serviços. 

Da parte dos Srs. Vereadores do Partido Socialista é referida muitas vezes o aspecto 

das “estruturas pesadas”. Relativamente a esta matéria procura-se, mesmo na 

Administração Central ao nível das estruturas descentralizadas, reduzir o número de 

pessoas. Verifica-se depois que, paralelamente à estrutura formal dessa Administração 

descentralizada existe uma estrutura informal, constituída por vários Assessores e 

Coordenadores. Essa estrutura informal não é transparente, não é cuidadosa, e logo, não 

cria um serviço de qualidade que todos consideram indispensável. É indispensável que a 

Câmara tenha uma estrutura e serviços em condições de corresponder àquilo que é 

fundamental dentro das suas responsabilidades. 

Este não é o orçamento que todos gostariam, mas com os constrangimentos que 

existem, este é o Orçamento que a maioria do Executivo considera como fundamental 

para prestar o serviço público adequado às populações. 
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O Sr. Vereador Adilo Costa refere que concorda com o Sr. Vereador José Braz 

Pinto quando refere que a conjuntura nacional, europeia, internacional é desfavorável e o 

concelho de Palmela não pode fugir a esta realidade. 

A estratégia que a maioria do Executivo da Câmara de Palmela tem para os 

próximos anos está contemplada nas Grandes Opções do Plano e significa: 

- no saneamento básico , 3,2 milhões de euros; 

- no abastecimento de água, 2,2 milhões de euros; 

- na educação,, 2,6 milhões de euros; 

- na cultura, lazer e desporto, 2,6 milhões de euros; 

- na qualidade do espaço público, 1,9 milhões de euros 

Estes são valores que estão plasmados no documento de uma forma criteriosa e é o 

que se perspectiva para o território do concelho de Palmela. 

Questiona qual é a estratégia que o Estado Central, através do PIDDAC, tem para o 

este território. 

O concelho de Palmela contribui, através da Autoeuropa, para o enriquecimento 

nacional.  

O Município de Palmela é contribuinte líquido na nova lei das finanças locais. Até há 

aprovação desta lei, o princípio da solidariedade era feita através do Orçamento de 

Estado, agora é feito atrvés dos Município.. Opina que competia ao Governo gerir essa 

solidariedade em termos da distribuição de verbas aos Municípios. 

O concelho de Palmela não tem sido contemplado com verbas através do PIDDAC. 

O Município de Palmela continua à espera de um sinal. Sugere que os colegas Vereadores 

e representantes do partido do Governo pressionem os Srs. Deputados, Membros do 

Governo a olharem para este território e fazer algo por ele. 

Recorda uma afirmação muito interessante feita numa reunião do “Orçamento 

Participativo” em Poceirão: um Munícipe, depois do Executivo Municipal ter frisado que os 

recursos são escassos, dirigiu-se à Sr.ª Presidente e disse-lhe “Sr.ª Presidente, folgo por 

saber que o nosso Município não está na lista dos Municípios em falência”, ou seja, 

Palmela é economicamente um Município sustentável.  

Esta mensagem deve ser transmitida para o interior da estrutura da Câmara 

Municipal, por forma a que os funcionários saibam que não vai haver instabilidade, e deve 

ser transmitida aos Munícipes, por forma a saberem que não vai haver por parte da 

Câmara Municipal qualquer tipo de comportamento irresponsável que comprometa o futuro 

do Município. Todas as acções que forem tomadas serão tomadas com responsabilidade.  

Em relação às despesas correntes frisa que foi feito um grande esforço para reduzir 

estas despesas. Quando for apresentada a Prestação de Contas de 2006 será possível 

confirmar que foi feito um esforço muito grande nesta área. 
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Em relação às despesas com Pessoal regista-se uma redução de 1,6%. Nas horas 

extraordinárias essa redução deverá rondar os 12 a 13% e o objectivo para 2007 é atingir 

uma redução de 21,3%. Pretende-se que, através da administração directa, haja ainda 

mais intervenções por parte dos funcionários.  

Continua a sua intervenção no âmbito da redução de custos. Assim: na aquisição de 

bens e serviços há uma redução de 19,3%, nas matérias subsidiárias há uma redução de 

17,1%, nos combustíveis a redução é de 15,1% (apesar de ter havido um aumento do 

combustível, ainda assim, reduziu-se nesta despesa). Acontece o mesmo, nas aquisições 

de serviços, em determinado tipo de locações nomeadamente de edifícios, nas 

comunicações e transportes, nos seguros, na vigilância e segurança. 

Em relação às despesas correntes está a reduzir-se o mais possível. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto volta a intervir nos seguintes termos: 

Em relação à intervenção da Sr.ª Vereadora Adília Candeias e aos despedimentos a 

nível local ou nacional, realça que os Vereadores do P.S. são completamente contra 

qualquer tipo de tentativa de despedimentos ou de colocar na situação de desemprego 

pessoas que estão no activo. E se a nível nacional tal se vier a verificar, tomarão as 

medidas que considerarem adequadas na altura. 

Em relação ao facto da Câmara de Palmela ter uma estrutura pesada, e conforme foi 

referido pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, questiona porque motivo é que não se 

coloca mais um funcionário na secção de águas. Esta reorganização permitiria poupar 90 

mil euros de encargos com a colocação de contadores e reparação dos mesmos. Evitava 

que a Câmara despendesse mais este gasto com terceiros. A Câmara seria cada vez mais 

auto-suficiente. É uma sugestão. 

Em relação à intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa e a propósito do PIDDAC, 

julga que não está a incorrer em erro ao dizer que, o PIDDAC para Palmela este ano, tem 

a maior verba de sempre, só que está orientada para uma só acção: a construção da 

Escola de Poceirão. Não há dúvida que ainda assim é insuficiente.  

O Sr. Vereador Adilo Costa sugeriu que os Vereadores na Oposição “pressionem” os 

Deputados e Membros do Governo a “olhar mais para Palmela”. O Sr. Vereador não  sabe 

certamente as questões internas do Partido Socialista, assim como ele próprio também 

não sabe as questões internas da C.D.U. (Coligação Democrática Unitária). A propósito 

desta situação pode-se aplicar o seguinte ditado “casa onde não há pão todos ralham e 

ninguém tem razão”. E está a chegar o momento em que de facto com tão pouco pão 

possivelmente só há uma solução: é partir as fatias o melhor possível para dar para todos. 

Salienta que são mais de trezentos os Municípios no País. 

 A Sr.ª Presidente refere-se a uma questão que foi apresentada pelo Sr. Vereador 

José Carlos de Sousa: não se pode alterar a previsão dos 6,6 milhões de euros em 



Acta n.º 25/2006 

Reunião de 11 de Dezembro de 2006 

 28 

relação aos loteamentos, porque até ao último dia útil do ano (29.Dez.) é possível que dê 

entrada uma receita que faça parte dos 6,6 milhões de euros previstos.  

Refere que este não é o orçamento desejável, nomeadamente, pelo facto da 

diminuição substancial das Grandes Opções do Plano e do investimento do Município no 

concelho de Palmela. Esta não é uma medida gratificante.  

Realça que no anterior mandato autárquico se realizou no concelho, o maior nível de 

investimento de sempre. 

O objectivo da Câmara Municipal para este mandato é o de manter o equilíbrio tendo 

em consideração os seguintes princípios: 

- Procurar ter uma repartição relativamente justa entre as necessidades das cinco 

freguesias. Há necessidades diferentes no espaço urbano, e no espaço rural; 

- Procurar manter as condições mínimas de funcionamento dos serviços. Para 

essas condições mínimas não se pode prescindir do investimento em algumas 

máquinas e ferramentas,  mas, ainda assim, pretende-se fazer uma poupança, 

obrigando todos a racionalizar os custos. Diminuindo até ao limite dos possíveis 

no funcionamento da estrutura da Câmara; 

- O investimento deve continuar a privilegiar as áreas que são consideradas as 

mais necessitadas do concelho: as infra-estruturas e a educação. 

Finaliza que estas são as três grandes orientações das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2007. Não é obviamente o documento que gostaria de propor à votação, 

mas dentro do contexto em que se insere, este é seguramente o mais equilibrado. Dúvida 

que alguém conseguisse fazer melhor. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em 

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, e a abstenção do Sr. Vereador Octávio Machado. 

O Sr. Vereador Octávio Machado apresenta declaração de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO: 

“A minha abstenção tem só a ver com o deixar o benefício da dúvida e no fim, 

quando forem apresentadas as “contas” naturalmente que tirarei as ilações e tomarei a 

posição que acho dever tomar e verei qual foi a execução do orçamento.”  

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 4 – Instrumentos de gestão previsional da Palmela Desporto, E.M. para 

o ano de 2007: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/25-2006: 

 

 «O Conselho de Administração da Palmela Desporto, EM, enviou para apreciação e 

deliberação da Câmara Municipal os instrumentos de gestão previsional desta empresa 

municipal para o ano de 2007. 

Estes instrumentos, aprovados em reunião do Conselho de Administração de 30 de 

Novembro de 2006, integram: Plano de Actividades, Plano Plurianual de Investimentos 

2007-2010, Balanço e Demonstrações Previsionais, Orçamento de Exploração dividido em 

Orçamento de Custos e Orçamento de Proveitos, Orçamento Previsional de Tesouraria, e 

os respectivos pareceres do Fiscal Único e do Conselho Geral. 

Estes documentos permitem orientar a actividade da empresa para 2007, de acordo 

com o seu objecto social e as orientações estratégicas definidas pela Câmara Municipal de 

Palmela, mantendo opções de gestão semelhantes ao ano anterior. 

Merece destaque a redução da proposta de subsídio à exploração por parte da 

Câmara Municipal, em termos absolutos e em termos relativos, confirmando a tendência 

da perda do peso relativo do financiamento municipal do orçamento da empresa (36% em 

2007, face a valores superiores a 50% registados nos primeiros anos de actividade da 

empresa). Deve igualmente ser valorizado que este resultado se verifica num ano em que 

a empresa está a enfrentar uma alteração imprevista na sua estrutura de receitas, fruto do 

novo enquadramento das actividades extracurriculares das escolas do primeiro ciclo e da 

impossibilidade de manter o projecto “Aprender a Nadar” nas condições anteriores. A 

empresa está a apostar numa diversificação da oferta de serviços à população, 

nomeadamente com natação para bebés e idosos, hidroginástica, colaboração com 

Agrupamentos de Escolas, que permita manter uma situação de equilíbrio na gestão dos 

equipamentos desportivos. 

Assim, de acordo com a Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto e dos Estatutos da Palmela 

Desporto, EM, propõe-se: 

1. A aprovação dos instrumentos de gestão previsional desta empresa, relativos ao 

ano de 2007, apresentados em anexo: 

− Plano de Actividades,  

− Plano Plurianual de Investimentos 2007-2010,  

− Balanço e Demonstrações Previsionais,  
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− Orçamento de Exploração dividido em Orçamento de Custos e 

Orçamento de Proveitos, 

− Orçamento Previsional de Tesouraria. 

2. Que, complementarmente ao objectivo imediato de equilíbrio financeiro na gestão 

dos equipamentos desportivos, a Empresa desenvolva iniciativas concretas ao 

longo do ano de 2007 que permitam uma redução substancial do subsídio à 

exploração nos próximos anos, face ao novo quadro financeiro que o município 

enfrenta.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que é já conhecida a posição dos 

Vereadores do Partido Socialista em relação à existência das empresas municipais. Disso 

tem sido dado conhecimento nas diferentes intervenções que têm proferido no decorrer 

das sessões públicas da C.M.P.. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa intervém em representação dos Vereadores 

Socialistas. Assim: 

Tem havido algumas divergências de entendimento sobre o que deve ser a empresa 

municipal e a sua conjugação com a Divisão de Desporto da Câmara Municipal. 

Concorda com o último parágrafo da proposta quando refere que “(...) a empresa 

tem de desenvolver iniciativas concretas ao longo do ano 2007 que permita uma redução  

substancial do subsídio à exploração nos próximos anos face ao novo quadro financeiro 

que o Município enfrenta”. No documento apresentado não é visível, um único objectivo 

que consubstancie esta pretensão da Autarquia. 

Só consegue retirar como conclusão que não há uma leitura clara, por parte da 

empresa municipal, em relação àquilo que são as necessidades concretas da edilidade, no 

momento. 

A Câmara Municipal continua com subsídios à exploração na ordem dos 570 mil 

euros para 2007, tendo-se verificado um aumento de cerca de 70 mil euros da última 

segunda-feira até à data desta reunião; já que a proposta inicial era de 500 mil euros e o 

que hoje se propõe são 570 mil euros. Em 2006, o subsídio à exploração da Palmela 

Desporto, Empresa Municipal somou o valor de 577.926, pelo que nesta rubrica não se 

verificou nenhum “corte”. 

Na discussão sobre as GOP’s e Orçamento para 2007 foi amplamente mencionada a 

necessidade de fazer “cortes” genericamente em todos os sectores, sendo como critérios 

fundamentais, a repartição justa pelas cinco freguesias, condições mínimas de 

funcionamento dos serviços, investimentos nas áreas mais necessitadas como sejam as 

infra-estruturas e a educação; e em todas estas áreas verificaram-se “cortes”. Ressalva 
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que para a Palmela Desporto não foi feito nenhum “corte” na atribuição da verba – 

subsídio à exploração. 

Realça que a Palmela Desporto revela para o ano de 2007 a diminuição do número 

de parcerias com instituições e outras (associações, colectividades, entidades públicas e 

privadas, etc.), é uma redução que não é significativa, mas há um decréscimo de 13 que 

tinha em 2006 para 12 em 2007. A diminuição é de 8%. Este dado é sintomático de falta 

de capacidade da própria empresa, em consolidar o mercado que já tinha “agarrado”. 

Refere que os Festivais das IPSS’s (Instituições Particulares de Solidariedade 

Social) em 2005 foram bastante preenchidos com escorregas, insufláveis, etc., e em 2006 

não usou de praticamente nada. O pagamento que as IPSS’s fazem à Palmela Desporto 

cresceu exponencialmente com a inflação. Regista alguma dificuldade de atribuição de 

critérios. 

O orçamento ao nível dos proveitos e ganhos pode ler-se na página 10 do 

documento que “(...) a análise comparativa com a demonstração de resultados previsional 

para o exercício de 2006, permite observar uma diferença prevista nos proveitos e ganhos 

de 1.589.457 euros em 2006, para 1.579.782 euros em 2007 (...)”. São 10 mil euros, não é 

significativo neste orçamento de cerca de 1.500 mil euros, mas é sintomático. Como é 

sintomático que haja um ligeiro aumento de 1.565 mil euros em 2006 para 1.571 mil euros 

em 2007. Fica com a ideia que há alguma falta de consonância de objectivos. 

Refere-se ao parecer do Fiscal Único. Saúda o Dr. Lino António Gonçalves Correia 

pela sua objectividade e pela franqueza de discurso, já utilizada no relatório do ano 

transacto e que agora volta a mencionar, e cita “(...) a minha responsabilidade é dar um 

parecer sobre tais instrumentos de gestão previsional com base na revisão efectuada (...)”. 

O Fiscal Único quer ficar completamente de fora de outra área que não seja a da emissão 

do seu parecer, e faz muito bem. 

O Fiscal Único menciona, igualmente, que “(...) a efectivação a celebrar entre a 

Câmara Municipal e a Palmela Desporto, os subsídios na rubrica cedida à exploração, as 

receitas de contratos programa a celebrar entre a Câmara de Palmela e a Palmela 

Desporto, Empresa Municipal de Gestão de Espaços e Equipamentos Desportivos, E.M., 

cuja efectivação não se duvida, mas cujo diferimento no recebimento poderá criar 

dificuldades de tesouraria ocasionais que afectará a conta de resultados da empresa (...)”. 

Este parecer é, quanto a si, significativamente grave, ou seja, o Fiscal tem dúvidas sobre a 

liquidez financeira da Palmela Desporto, e tem reservas que a Palmela Desporto cumpra 

todos os seus compromissos financeiros se a Câmara Municipal se atrasar nos seus 

pagamentos. 

Adicionalmente diz ainda o Fiscal Único que “(...) apesar dos pressupostos 

assumidos para os factores chave estarem adequadamente formulados com base em 
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padrões históricos os seus aspectos quantitativos e qualitativos de detalhe não são 

devidamente explanados nem evidenciados no respectivo anexo (...)”, ou seja, falta uma 

memória descritiva ao subsídio de exploração que o ano passado constava deste mesmo 

documento e que este ano não consta. 

E cita mais expressões do parecer do Fiscal Único que causam alguma 

preocupação: “(...) dado que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da 

forma esperada, os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as 

variações poderão ser materialmente relevantes (...)”, ou seja, coloca em causa uma série 

de pressupostos que darão origem à efectiva continuidade da empresa municipal e à 

capacidade que a mesma terá de manter a sua acção da forma como tem actualmente. 

Todas estas opiniões que o Fiscal Único escreve, sem constrangimentos, não 

permitem que os Vereadores Socialistas invertam a sua opinião relativamente à Palmela 

Desporto. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a Palmela Desporto tem sido nos 

últimos tempos motivo de muita discussão e profundas divergências. As divergências têm 

a ver com pessoas, com opções e estratégias. 

Já manifestou diversas vezes a sua opinião em relação aos custos / proveitos de 

alguns equipamentos que estão sob a alçada da Palmela Desporto. 

Refere-se ao parecer do Fiscal Único, já lido pelo Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa, e cita “(...) dado que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da 

forma esperada, os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as 

variações poderão ser materialmente relevantes (...)”. Esta afirmação é um alerta para que 

não haja surpresas no futuro. 

É preciso analisar criteriosamente os equipamentos, o custo / benefício dos mesmos 

e conseguir um entendimento relativamente a um tema que tem sido pólo de discussão: o 

complexo desportivo de Palmela. 

A Autarquia faz “cortes” de verbas em diversas áreas, como sejam, o desporto, a 

educação, a cultura, e relativamente à Empresa Municipal esse facto não vem plasmado 

na proposta. É preciso ter a coragem de procurar outras formas de gestão dos 

equipamentos, de procurar novas soluções. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que vai procurar contribuir para o melhor 

entendimento acerca das funções da Empresa Municipal e a não sobreposição de funções 

com a Divisão de Desporto da Câmara Municipal. 

Esta Empresa está vocacionada para a gestão dos equipamentos e o 

desenvolvimento desportivo na área da natação. N no caso concreto de Palmela, não 

havia nenhum Clube que tivesse a natação como desenvolvimento desportivo. 
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Na altura da criação da empresa, existia a piscina municipal de Palmela e ia iniciar-

se a de Pinhal Novo. Existiam, igualmente, alguns programas de natação em curso para 

jovens que necessitavam do devido acompanhamento e desenvolvimento para participar 

em competições. A Câmara Municipal não estava vocacionada para ser um clube de 

natação, nem de acordo com a lei tal seria possível. Neste, caso concreto, viu-se que a 

criação da empresa municipal seria uma solução. 

À Empresa Municipal cabe a gestão das duas piscinas municipais, do pavilhão 

desportivo municipal e do campo de futebol relvado. À Divisão de Desporto da Câmara 

Municipal cabe o desenvolvimento de todas as modalidades desportivas (com excepção da 

natação), o relacionamento com o associativismo desportivo e manutenção em devidas 

condições dos polidesportivos e espaços de jogo e recreio. Sublinha que não há nenhuma 

sobreposição de funções entre a Palmela Desporto e a Divisão de Desporto da Câmara. 

A criação da Empresa Municipal permitiu saber o custo exacto do funcionamento de 

cada um dos equipamentos que gere: piscinas municipais de Palmela e Pinhal Novo, 

campo de futebol relvado e pavilhão municipal. 

Menciona não ter nada a acrescentar relativamente ao Parecer do Fiscal Único. 

A Sr.ª Presidente dá a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da 

Palmela Desporto para intervir no sentido de prestar os esclarecimentos que levem à 

elucidação da proposta em apreço, bem como responder às questões levantadas pelos 

Srs. Vereadores, o que foi feito. 

O Sr. Vereador Octávio Machado menciona que relativamente ao que foi dito pelo 

sr. Presidente Conselho de Administração da empresa, desconhece a que protocolo se 

refere. Sabe que há protocolos estabelecidos no âmbito do Judo, mas nunca ouviu falar de 

um protocolo com os Bombeiros de Palmela para qualquer actividade com a Palmela 

Desporto. 

A única situação que os Bombeiros solicitaram à Palmela Desporto foi a 

possibilidade de organização de um torneio de futebol de salão inter-Bombeiros do distrito. 

A Sr.ª Presidente refere que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da 

Palmela Desporto vai esclarecer a situação sobre o protocolo entre os Bombeiros e a 

Empresa Municipal. 

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que em 2006 a Palmela Desporto 

tem em curso a existência de 13 protocolos, que diminuem para 12 em 2007. 

Realça que a grande massa financeira da Palmela Desporto provém da piscina 

municipal de Pinhal Novo. Neste equipamento a prestação de serviços previsível para 

2007 diminui, mas os custos com pessoal aumentam (vide página 27 do documento). 

A Sr.ª Presidente agradece ao Sr. Presidente do Conselho de Administração os 

esclarecimentos prestados. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em 

minuta, com o voto contra dos Srs. Vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado. 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das treze horas, a srª. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual se 

lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso Lopes, assistente administrativa 

especialista, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


